
ALE. Samtliga partier 
har nu presenterat sina 
fullmäktigelistor.

I partitopparna är det 
få förändringar.

Däremot saknas 
Lars-Ove Hellman på 
Socialdemokraternas 
lista medans Leif Gus-
tafsson, tidigare mode-
rat, gör omvänd sak 
och flyter upp på nytt, 
denna gång på Alede-
mokraternas lista.

Lars-Ove Hellman, 56, 
har en lång politisk kar-
riär bakom sig. Den bör-
jade redan vid 15-års ålder i 
SSU och tog slut först 40 år 
senare.

Varför?
– Det är bland annat ett 

tydligt sätt att markera att 
man menar 
allvar med 
att det krävs 

en föryngring i politiken och 
om unga ska kunna släppas 
fram måste ju vi som är lite 
äldre kliva åt sidan. Nu till-
hör jag inte de äldsta, men 
jag tyckte att det fanns fler 
skäl för mig att lämna över, 
säger Hellman och fortsätter 
sin förklaring:

– Många har svårt att hålla 
isär mina olika roller som vd 
för Alebyggen och som aktiv 
politiker. Jag har med hänsyn 
till mina engagemang sett till 
att hålla mig borta från poli-
tiskt nämndarbete, utan har 
bara suttit med i kommun-
fullmäktige. För mig har det 
inte varit svårt, men det finns 
andra som har haft svårare 
för det.

Kommer saknas
I kommunfullmäktige 
kommer han garanterat att 
saknas. Lars-Ove Hellman är 
debattglad och en god reto-

riker, det erkänner represen-
tanter på båda sidor.

– Ja, debatten kommer 
jag att sakna. Det har varit 
många roliga stunder där 

man har tvingats använda all 
tillgänglig retorik, erkänner 
Hellman.

Vem har varit roligast 
att debattera mot?

– Tja, det är nog trots 
allt Pressfeldt. Han tar inte 
åt sig personligen av lite 
mothugg, men även Boel 
Holgersson (C)  är en god 
debattör, svarar Hellman 
som till sist ställer den poli-
tiska dörren på glänt.

– Det finns alltid en möj-
lighet att komma tillbaka 
inom politiken, men inte så 
länge jag har kvar min nuva-
rande tjänst. Kanske när jag 
blir pensionär om tio år, då 
skulle jag kunna engagera 
mig i tio år till och sedan avgå 
som bitter 75-åring 

Satsar civilt
Lars-Ove Hellman demen-
terar dock att han skulle vara 
på väg att lämna även Ale-
byggen.

– Tvärtom. Jag gör det 
här delvis för att kunna satsa 
ännu hårdare på mitt civila 
jobb.

Leif Gustafsson lämnade 
under mandatperioden sitt 
uppdrag för Moderaterna i 
kommunfullmäktige. När 
Aledemokraterna fastställde 
sin kandidatlista för fullmäk-
tige 2011-2014 dök Gustafs-
son upp på nionde plats.

– Tillhör man inte majo-
riteten och ändå vill veta vad 
som händer så är det bara 
Jan A Pressfeldt (AD) som 
vet något, därför erbjöd jag 
honom mina tjänster. Jag har 
talat om att jag spenderar den 
mesta tiden på Gotland, men 
att jag ska försöka engagera 
mig när jag är hemma. Jag 
hoppas också kunna bidra till 
att skapa ett bra samarbete 
med Moderaterna som jag 
fortfarande står mycket nära, 
säger Leif Gustafsson (AD).
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- Litiumbaserade 
batterisystem kan 
vara det teknikge-
nombrott som möj-
liggör elektrifiering 
av framtidens el- och 
hybridfordon, fram-
höll Robert Arons-
son, platschef vid 
ETC Battery and 
FuelCells Sweden 
AB i Nol, när han 
talade vid Sveriges 
energiting på Stock-
holmsmässan i förra 
veckan med över 
2000 deltagare från 
hela energisektorn.

Han presenterade resul-
tat från utvecklingen vid 
ETC av prototypbatterier 
som använder litiumjon-
teknologin och betonade 
vikten av att batteriet 
behåller hög kapacitet 
under lång tid med frek-
venta ur- och uppladd-
ningar och under olika 
temperaturförhållanden. 
I detta arbete ingår också 
utvecklingen av en kyl-
strategi som kyler varje 
individuell cell. 

En nyckelkomponent 
i batteriet är BMU (Bat-
tery Monitoring Unit) 
som styr användandet av 
batteriet tillsammans med 
fordonets huvuddator. 
Genom mätning av cell-
spänningar, temperaturer 
och ström bedöms batteri-
ets tillstånd, samt ges larm 
för avvikelser och infor-
mation till huvuddatorn.

- ETC har en viktig 
roll att spela för utveck-
ling och tester av bland 
annat de nya batteriernas 
effektivitet, säkerhet, till-
förlitlighet och livslängd, 
sa Robert Aronsson. En 
betydelsefull pusselbit i 
detta är det unika testcen-
trum för litiumbatterier 
och batterisystem som 
ETC nu bygger upp.

Han framhöll också 
vikten av en teknisk har-
monisering åtminstone på 
EU-nivå när det gäller bl 
a långtidstester. Myndig-
heter och politiker måste 
driva denna fråga snabbt 
och effektivt. Samtidigt 
påpekade han att frågor 
som pris, säkerhet och 
återanvändning är viktiga 
vid kommersialisering av 
dessa batterisystem.

❐❐❐

ETC har en 
viktig roll

Robert Aronsson, plats-
chef för Energiteknikcen-
trum i Nol.
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Lars-Ove Hellman lämnar politiken nästa mandatperiod. Han 
anser att man måste visa att menar allvar

Leif Gustafsson är tillba-
ka i politiken, nu som Alede-
mokrat.
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– Det tidigare moderata kommunalrådet är nu aledemokrat


